
Bílinsk˘ zpravodaj
âTRNÁCTIDENÍK BÍLINSKA • ROâNÍK XV. • âÍSLO 11 • 26. KVùTNA 2005  • CENA 4,50 Kã • bilinsky.zpravodaj@quick.cz • tel. 721490378

1 / 60 

titulka

profireal 070/tp

1 / 100 

titulka

truba‰ová 3510/tp

Sraz rodákÛ byl návratem do mládí
■ Eva STIEBEROVÁ

Bílina - Na ãtyfii sta rodákÛ
z Jení‰ova Újezdu a BfieÏánek se
v sobotu 21. kvûtna se‰lo v Kul-
turním domû Fontána, aby vzpo-
mnûlo 30 let od okamÏiku, kdy
byly obce vy‰krtnuty z mapy.
V pfiípadû Jení‰ova Újezdu se
tak stalo ke dni 31. prosince 1975
a záhy na to byla vesnice zbourá-
na, neboÈ leÏela v dob˘vacím
prostoru dolu Maxim Gorkij.

Zanikl i kostel  sv. Bartolomûje,

postaven˘ v r. 1743 O. Broggiem.

BfieÏánky byly vinou tûÏby uhlí

zbourány uÏ o tfii roky dfiíve.

I kdyÏ se zdej‰í obyvatelstvo roz-

prchlo do okolních mûst Bíliny,

Duchova i Teplic, s pÛvodním do-

movem je dodnes spojují pevné

kofieny. V kaÏdé takové rodinû,

která byla ze svého hnízda vysídle-

na násilím, jsou vzpomínky na dût-

ství a mládí zvlá‰È intenzivní a ja-

ko rodinné stfiíbro se dûdí z otcÛ na

syny. Proto se bílinská Fontána

stala v sobotu svûdkem dojemn˘ch

setkání pfiíslu‰níkÛ v nûkter˘ch

pfiípadech i tfií generací. 

Kde bere babiãka tu energii?
„Pfii‰la jste vãas, zrovna

zaãali!“ Bylo pÛl tfietí odpoledne

a u vchodu mû oslovila pÛvabná

mladá Ïena. UÏ z dálky se odsud

nesl hluk hlasit˘ch hovorÛ a staãi-

lo nahlédnout dovnitfi, aby mi bylo

jasné, Ïe v tomhle mumraji se bez prÛvodce neobejdu. „Kde najdu
paní Fialovou,“ obrátila jsem se

k ní s dotazem. „Máte ‰tûstí, já
jsem její vnuãka!“ opáãila s úsmû-

vem. AlÏbûta Fialová je nepfiehléd-

nutelná bílinská osobnost. Hledej-

te ji za v‰emi aktivitami, které se

t˘kají dÛchodcÛ a samozfiejmû, Ïe

i setkání jení‰ovsk˘ch a bfieÏán-

sk˘ch rodákÛ po tfiiceti letech se

konalo její zásluhou. „Mluvila
o tom dlouho dopfiedu, plánovala,
a obvolávala v‰echny úãastníky.
TakÏe focení, kamera, promítání
a hudba, to v‰echno zaji‰Èovala
ona. Nikdo nevíme, kde se v ní be-
re ta ohromná vitalita. To jí závidí-
me v‰ichni!“ smála se její „nepra-

vá“ vnuãka Andrea Machová, kte-

rá Ïel Jení‰Ûv Újezd, rodi‰tû svého

otce, zná uÏ jenom z vyprávûní. 

Lásku k rodné hroudû vtûlila
do knihy

Stanislavû Kyselové - Tuzové

bylo ‰estnáct, kdyÏ se její rodina

stûhovala z BfieÏánek. „Vzpomí-
nám na nû moc ráda a dodnes se
scházíme se spoluÏáky. Byla to
krásná vesnice, upravená. Mûla je-
nom jednu hlavní tfiídu a v‰echny 

(Pokraãování na str. 5)

Stanislava Tuzová se ãleny své rodiny.                    Foto: Zdenûk Traxler

Starosta Josef Horáãek s místostarostou a jení‰ovsk˘m rodákem Milanem
Pecháãkem podûkovali AlÏbûtû Fialové za pfiípravu srazu.

Sousedé, spoluÏáci a nûkdy i celé tfiídy rodákÛ se se‰li ve Fontánû.
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Roman MUSIL, 
34 let, paralympionik:

„V̆ hrady proti Bí-

linskému zpravodaji

nemám. Je ‰koda, Ïe

vychází jednou za ãtr-

náct dnÛ a nûkteré in-

formace tak mohou b˘t

staré. Jinak si ale mys-

lím, Ïe pfiiná‰í zajímavé

informace z Bíliny

a okolí. VÏdy si v nûm

najdu co chci.“

Klára PALEâKOVÁ,
29 let, ved. DDM:
„Bílinsk˘ zpravodaj

ãtu pfiedev‰ím v práci.

Ráda bych si v nûm

pfieãetla napfiíklad více

informací o dûní v bí-

linském Domû dûtí

a mládeÏe, tedy o na-

‰ich akcích, které byly

nebo teprve chystáme.

Vût‰í v˘hrady proti nû-

mu ale nemám.“

Veronika VOSTRÁ,
16 let, studentka:

„V Bílinském zpra-

vodaji postrádám na-

pfiíklad inforamce pro

mladé. Pozvánky na

rÛzné party a podobnû,

kam by bílinská mlá-

deÏ mohla také zajít.

Jinak mi vadí i hodnû

informací z dûní na

radnici.“

Radim PECHÁâEK,
16 let, student:

„Rád bych si v Bílin-

ském zpravodaji pfieãe-

tl nûkteré kritické ná-

zory na oÏehavé pro-

blémy, které napfiíklad

trápí obyvatele. Chybí

mi v nûm stfiety a názo-

ry lidí. Vût‰inou se totiÏ

pí‰e jen co se na radni-

ci povedlo a podobnû.

To moc neãtu.“

Venu‰e ÎÍÎALOVÁ,
50 let, prodavaãka:
„Bílinsk˘ zpravodaj

ãtu a zárovûÀ také pro-

dávám. Myslím si, Ïe

si v nûm kaÏd˘ nûco

najde. Je v nûm totiÏ

od kaÏdého nûco, kul-

tura, sport i zajímavos-

ti nebo zprávy z mûsta.

Nic mi v nûm neschá-

zí.“

J. NAVRÁTILOVÁ,
56 let, ãalounice:

„âtu ho a co bych si

v nûm ráda pfieãetla?

Ani nevím. VÏdy je

v Bílinském zpravo-

daji od v‰eho nûco

a tak si na nic kon-

krétního nevzpomí-

nám. Souãasná podo-

ba BZ mi celkem vy-

hovuje, a to i po gra-

fické stránce.“ 

O ãem byste si chtûli pfieãíst v Bílinském zpravodaji, co se vám v nûm líbí a co ne? 
Ptal se a fotografoval Jan VRAN¯

Rada mûsta Bíliny na své  9. schÛzi konané dne 11. kvûtna  2005 mimo jiné 
uloÏila: 
Odboru nemovitostí a investic

zpracovat do konce ãervence 2005

návrh na nov˘ zpÛsob postihu ne-

platiãÛ nájemného, nebo zmûnu

nav˘‰ení úãtování poplatkÛ z pro-

dlení. 

schválila: 
• PrÛjezd ulicemi Spojovací,

PraÏská pro místní podnikatele

a ostatní spoleãnosti v tomto regi-

onu podnikající, vãetnû spoleã-

nosti BASALT, s.r.o., a ru‰í doho-

du ze dne 10. 9. 2004, t˘kající se

poãtu denních prÛjezdÛ fy BA-

SALT, s. r. o. v˘‰e uvedenou lo-

kalitou s tím, Ïe na základû dopo-

ruãení KÚ Ústeckého kraje pro-

bûhne v mûsíci kvûtnu mûfiení

hluku po dobu 24 hodin (pfii pl-

ném zatíÏení firmou Basalt,

s.r.o.). ZároveÀ bude proveden

pfiepoãet pÛvodního protokolu

mûfiení hluãnosti na takov˘ poãet

vozidel, aby nebyla pfiekroãena

hladina hluku. 

• Uzavfiení smlouvy o dílo mezi

mûstem Bílina a spoleãností virtu-

al-zoom, s.r.o., Praha, jejímÏ pfied-

mûtem  je zpracování prezentace

mûsta Bílina virtuální realitou

a zaji‰tûní hostingové sluÏby.

• Finanãní pfiíspûvky z rezervy

RM ve v˘‰i  5.000,- Kã Klubu pfiá-

tel Kru‰nohorské Ïeleznice na

uspofiádání akce  Mikulá‰ské jízdy

Most - Moldava a 5.000,- Kã

Sportovnímu kuÏelkáfiskému klu-

bu  v Bílinû na  tfietí roãník Memo-

riálu Emila Altmana.

• Realizaci 3. a 4. etapy „Rekon-

strukce KD Fontána“. 

• Finanãní pfiíspûvek oddílu HC

Draci Bílina ve v˘‰i 20 000,-  Kã -

na mezinárodní Ïákovsk˘ hokejo-

v˘ turnaj ve Swindonu , kterého se

zúãastní koncem kvûtna 2005.

• Zámûr koncepãnû fie‰it  území

Bílina - Chudefiice v souladu

s Územním plánem sídelního útva-

ru Bílina a potfiebami této lokality

a rovnûÏ schvaluje zadání vypra-

cování studie fie‰ení lokality Bílina

- Chudefiice, která bude hrazena

z finanãních prostfiedkÛ urãen˘ch

pro prÛmyslové zóny.

• Zadat vypracování projektové

dokumentace na pfiesunutí monito-

rovacích vrtÛ mimo tûleso skládky

a vypracování provozního fiádu na

skládce Chotovenka.  

udûlila: 
Paní AlÏbûtû Fialové Cenu Rady

mûsta Bíliny, za dlouhodobou ak-

tivní spoleãenskou ãinnost. Cena

bude pí Fialové pfiedána RM  7. zá-

fií 2005. 

rozhodla:
Zahájit správní fiízení o pokutû,

ve  vûci  samostatné pÛsobnosti

obce  dle   § 102,  odst. 2,  písm. k,

zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zfiízení),  ve znûní  pozdûj-

‰ích  pfiedpisÛ, s v. o. s.  E-KON se

sídlem v Ústí nad Labem, ul. Hrn-

ãífiská, za neudrÏování ãistoty

a pofiádku na pozemcích, které uÏí-

vá nebo vlastní, a tím naru‰ování

vzhledu obce, coÏ je  naplnûním  §

58, odst. 2, zákona 128/2000  Sb.,

o obcích (obecní zfiízení), ve znûní

pozdûj‰ích pfiedpisÛ.      

zamítá: 
Îádost. p. Miroslava Frosta, no-

sitele ãestné hodnosti „Hlavní ser-

Ïant US Army“ a Ing. Jifiího Klep-

sy, starosty mûsta Jaromûfie, o po-

skytnutí finanãního pfiíspûvku do

vefiejné sbírky na podporu financo-

vání sochy generála Pattona.

ru‰í:
Termín konání schÛze  rady

mûsta  dne 13. ãervence 2005. 

zfiizuje: Pracovní skupinu ve

sloÏení: Roman ·ebek - místosta-

rosta pro vûci neinvestiãní, Mgr.

Zdenûk Svoboda, Ph.D. - ãlen RM,

Mgr. Dagmar Jechová -  fieditelka

Zv· Bílina, pí Veronika Spurná -

vedoucí O·aK MûÚ Bílina. 

Úkolem skupiny bude pfiipravit

materiál umoÏÀující zachování

Speciálního pedagogického centra

v Bílinû.

projednala: 
• Zápis ze zasedání sociálnû

zdravotní komise ze dne 20. dubna

2005.

• Na návrh ãlena RM p. ZdeÀka

Rendla, zámûr poskytnutí dÛchod-

cÛm spádov˘ch obcí, ktefií dosáhli

70 let, bezplatné uÏívání MHD

v Bílinû. Realizaci zajistí odbor

dopravy.

vzala na vûdomí: 
• Informaci místostarosty pro

vûci investiãní p. Pecháãka o pfii-

pravované rekonstrukci ãistiãky

odpadních vod, která probûhne od

záfií 2007 do prosince 2009. 

• Zápis z jednání komise pro

‰kolství, kulturu a sport ze dne 18.

4. 2005. 

• Informaci HC DRACI Bílina

o vyúãtování finanãních prostfied-

kÛ  ve v˘‰i  82.793,90 Kã poskyt-

nut˘ch na zabezpeãení baráÏe do

II. ligy. Nevyãerpané finanãní pro-

stfiedky ve v˘‰i 417.206,10 Kã by-

ly vráceny zpût na úãet mûsta.

Kvûch Ladislav,
tajemník MûÚ Bílina

Spoleãenské organizace mohou do 31. 5. 2005

podávat Ïádosti o finanãní pfiíspûvky z Programu

podpory kultury. Pfiíspûvky jsou urãené na ãinnost

ve druhé polovinû roku. Formuláfi Ïádosti a dal‰í

informace vám sdûlí pí Linhartová tel. 417 810

933, odbor ‰kolství a kultury MûÚ.
Veronika Spurná, vedoucí odboru ‰kolství a kultury
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■ Nebezpeãné pfiechody na silni-
ci I/13 budou svítit cel˘ den
i v sobotu a v nedûli.

Místostarosta pro vûci investiãní

Milan Pecháãek pfiipravuje do jed-

nání rady mûsta návrh zmûny reÏi-

mu svûtelné signalizace na nebez-

peãn˘ch pfiechodech na prÛtahu

mûstem.

Spoleãnost ALAM Bratislava,

která mûstu spravuje svûtelnou

signalizaci jiÏ dvacet let, ji navrhu-

je projektovat a zrealizovat úplnû

novû. „PÛvodní program se tvofiil
v létech 1995 aÏ 1998 a jedin˘ v˘-
znamnûj‰í zásah do reÏimu byl pfii
zprovoznûní obchodního  centra
Liedl. Od té doby se ale v‰echny
zátûÏové podmínky podstatnû zmû-
nily,“ zdÛrazÀuje místostaros-

ta.“Muselo by se udûlat nové sãítá-
ní prÛjezdu vozÛ tak, aby nov˘ pro-
gram zjednodu‰il prÛjezd Bílinou
a pomohl alespoÀ ãásteãnû vyfie‰it
komplikovanou situaci na pfiecho-
du u radnice. Jeho souãástí by se
stalo roz‰ífiení fungování svûtelné
signalizace i v sobotu odpoledne
a v nedûli dopoledne.“ V souãasné

dobû pomáhá svûtelná signalizace

fiídit provoz na pfiechodech v sobo-

tu od 7.00 do 12.00, pfiiãemÏ odpo-

ledne je vypnutá. V nedûli svítí se-

mafory odpoledne od 14.00 do

19.00 a naopak jsou vypnuty dopo-

ledne. „Tento reÏim byl zvolen
s ohledem na nákupní provoz v so-
botu dopoledne a siln˘ provoz na
prÛtahu mûstem v nedûli odpoled-
ne, kdy se vût‰ina lidí vrací z ví-
kendu,“ dodává. „Souãasná do-
pravní situace je úplnû jiná a pod-
le posledního sãítání projíÏdí Bíli-
nou 24 tisích vozidel za 24 hodin.
TakÏe matka s koãárkem nebo star-
‰í ãlovûk bez svûtelné signalizace
pfiechod neprojde. Proto ta snaha
o roz‰ífiení jejich reÏimu. Není to
záleÏitost finanãnû pfiíli‰ nároãná
a je to zatím jedin˘ krok, kter˘ mÛ-
Ïeme udûlat pro zv˘‰ení bezpeã-
nosti chodcÛ a zpfiehlednûní pro-
vozu na inkriminované silnici.“ 

■ Úspû‰ná premiéra Bílinského
divadelního minima.

V úter˘ 3. kvûtna se v Mûstském

divadle v Bílinû uskuteãnila pre-

miéra hry Williama Mastrosimona

„Jako naprostí ‰ílenci,“ kterou pod

reÏijním vedením Jifiího Scham-

bergera sehráli ãlenové souboru

Bílinského divadelního minima.

Zhruba 150 divákÛ pfiihlíÏelo

pfiíbûhu o tom, kterak hollywood-

ského producenta druhofiad˘ch kr-

vákÛ pfiepadnou v jeho domû dva

ST¤ÍPKY
Z RADNICE„Myslím, Ïe v souãasné dobû

vût‰ina z nás vnímá vstup do Ev-

ropské unie skrze diskuze o tom,

zda u nás bude ãi nebude referen-

dum k evropské ústavû.“

■ Vy sám jste nebo nejste za-
stáncem vefiejného hlasování?

„Po zku‰enostech s jak˘mikoli

volbami, o které u nás není zájem

a pokud obãané pfiijdou, tak vût‰i-

nou zástupci tûch politick˘ch sub-

jektÛ, které si to umí dobfie zorga-

nizovat, by mi ani nevadilo, kdyby

o evropské ústavû rozhodl parla-

ment. Ve‰kerá jednání a diskuze

o evropské ústavû stejnû probíhají

na této úrovni, takÏe bych nebyl

proti. A pfieji si, aby uÏ evropská

ústava odstartovala dûní pro celou

Evropu, aby v‰echna na‰e jednání

v rámci Evropské unie dostala

pevn˘ fiád.“

■ Jak se mûní pohled obãanÛ na
Mírové námûstí, kdyÏ ho mohou
konzultovat s architektonick˘mi
návrhy vystaven˘mi v Infocent-
ru?

„Zatím nevíme, co ãlovûk, to

názor. Ale rozhodli jsme se, Ïe tam

ty návrhy necháme vystavené aÏ

do konce ãervna. Mûsto bude zno-

vu podávat Ïádost o finanãní pro-

stfiedky na projekt rekonstrukce

Mírového námûstí, takÏe ãím víc

lidí se k tomu vyjádfií, tím lépe.“

■ Koncem kvûtna se zúãastníte
snûmu Svazu mûst a obcí ve Îìá-
ru nad Sázavou. Co pfiedev‰ím
tam budete projednávat?

„UÏ mám delegaãenku i za sedm

zástupcÛ obcí na‰eho regionu a bu-

de se jednat o pfiímé volbû starosty,

ale i o jin˘ch dÛleÏit˘ch vûcech,

jako je tfieba stfiet zájmÛ.“

■ A co vy si o stfietu zájmÛ mys-
líte? Byl byste pro odvolání
z funkce ãlovûka, kter˘ napfií-
klad stojí v ãele ‰koly a zároveÀ
zasedá v mûstském zastupitel-
stvu?

„Já zastávám názor, Ïe v men-

‰ích obcích není tolik schopn˘ch

lidí, ktefií by se chtûli podílet na

jejich správû. A kdyÏ je odsud

kvÛli stfietu zájmÛ vyÏeneme, pro-

toÏe nemohou b˘t zároveÀ napfií-

klad fieditelem ‰koly a zastupite-

lem, tak to já osobnû povaÏuji za

nesmysl. TakÏe i to je problém,

kter˘m se na snûmu budeme urãi-

tû zab˘vat. Svaz mûst a obcí sdru-

Ïuje zhruba dva tisíce sedm set

mûst a obcí, je tedy siln˘m sub-

jektem. A vyskytnou-li se problé-

my, které je tfieba fie‰it, je to part-

ner, s nímÏ uÏ vláda musí poãítat

a musí s ním jednat.“ (es)  

Na pozvání fran-
couzského minis-
terského pfiedse-
dy se bílinsk˘ sta-
rosta Josef Horá-
ãek zúãastnil
v pondûlí 9. kvût-

na druÏebního setkání starostÛ
mûst z celé Evropy s jejich fran-
couzsk˘mi partnery.

„Setkání se uskuteãnilo ve vlád-

ních zahradách, bûhem jednoho

dne se zde se‰lo tisíc starostÛ, pût

set z Francie a pût set z minimálnû

dvaceti evropsk˘ch státÛ. Fran-

couzského premiéra zastupoval

ministr zahraniãních vûcí. Rád

jsem se tohoto jednodenního set-

kání, které hradila francouzská

strana, zúãastnil. Domnívám se, Ïe

z mnoha dÛvodÛ je dÛleÏité, b˘t ja-

ko druÏební partner zapsán v pod-

vûdomí ministerstva zahraniãních

vûcí. UÏ se nám stalo, Ïe s pfiipra-

vovan˘m vstupem do Evropské

unie pofiádali Francouzi v Praze

‰kolení, která bychom jinak muse-

li draze platit, a pozvali na nû prá-

vû své druÏební partnery.“

■ Zmínil jste vstup do Evropské
unie, od nûhoÏ 1. kvûtna uplynul
rok. Jak jej vnímáte?

Se starostou, nejenom o cestû do Francie

V Bílinû jsme uctili obûti II. svûtové války
Bílina - Dne 8. kvûtna se na

mûstském hfibitovû se‰li pfiedsta-
vitelé mûsta a politick˘ch stran,
aby spoleãnû uctili památku
padl˘ch, ktefií poloÏili bûhem
druhé svûtové války své Ïivoty za
na‰i svobodu. 

Druhá svûtová válka byla dosud

nejniãivûj‰í a nejkrvavûj‰í válkou

v dûjinách lidstva. Bylo do ní vta-

Ïeno 61 zemí a jejich miliarda se-

dm set milionÛ obyvatel. Boje za-

chvátily území ãtyfiiceti státÛ ze tfií

kontinentÛ Evropy, Asie a Afriky.

Do armád bylo zmobilizováno na

110 miliónÛ lidí. Poãet obûtí na

frontách se odhaduje na 50 - 60

milionÛ, z toho 10 milionÛ bylo

vyvraÏdûno v koncentraãních tá-

borech, válka za sebou zanechala

miliony invalidÛ, vdov a sirotkÛ.

Je smutné, Ïe tento pietní akt se

konal bez zájmu vefiejnosti, pfiesto-

Ïe právû v tento den pfied ‰edesáti

lety bylo na‰e mûsto osvobozeno

63. gardovou tankovou brigádou 4.

tankové armády 1. ukrajinského

frontu. Jako první vjel do mûsta Pe-

tr Kotov a za ním tanky vedené

Leonidem Burakovem a Ivanem

Gonãarevem na tanku ã. 23, kter˘

mûl jako prv˘ pfiijet do Prahy. Ten-

krát s jásotem vítali bílin‰tí âe‰i ru-

doarmûjce, se strachem a obavami

se skr˘vali Nûmci. Správa mûsta

byla pfiedána do rukou zástupcÛ

ãeského obyvatelstva: Karla Aub-

rechta, Josefa Jeãmena, Josefa âa-

belky a JUDr. Maschkeho. Oka-

mÏitû byl na radnici ustaven národ-

ní v˘bor. V transportech organizo-

van˘ch ãeskoslovensk˘m vojskem

do‰lo k odsunu nûmeckého obyva-

telstva Bíliny. Ke konci roku 1947

Ïilo v Bílinû 9040 obyvatel, z toho

7742 âechÛ, 1093 NûmcÛ a 205 ci-

zincÛ. Do okresu pfii‰li ãe‰tí emi-

granti z Volynû, Slováci a âe‰i

z vnitrozemí. O tom, jak tûÏká

a dlouhá bude cesta k demokracii,

nikdo v tûchto hodinách netu‰il. 

Nemûli bychom zapomínat na

obûti této války a ctít mír a pfiátel-

ství, které mezi evropsk˘mi náro-

dy trvají jiÏ 60 let. 

âest jejich památce!

âlenka zastupitelstva Mgr. Böhmová a tajemník MûÚ Ing. Kvûch.
Foto: V. Weber
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mladíci, ktefií, ovlivnûni ‰patn˘mi

filmy, nerozli‰ují mezi skuteãností

a realitou. Bílin‰tí ochotníci pfied-

stoupili pfied své publikum po

zhruba pÛlroãních komplikova-

n˘ch zkou‰kách, neboÈ prakticky

v polovinû nastudování zaãínali

znovu. „V období, kdy se hrála Li-
ga mistrÛ a hokej, to byla náv‰tûv-
nost víc neÏ dobrá. Zvlá‰È, pfiihléd-
nu-li k tomu, Ïe propagace vlastní-
ho souboru po Bílinû byla mizivá.
Ale publikum bylo opût ‰okováno,“
usmíval se Svatopluk Va‰ut.

„V posledních letech tomu tak je
vÏdycky, protoÏe diváci nikdy do-
pfiedu netu‰í, s jak˘m kalibrem
pfied nû soubor pfiedstoupí. Tento-
krát si vybral velice nároãnou hru,
z jejíhoÏ pfiíbûhu nebudu vyprávût
nic, protoÏe bych prozradil, Ïe vra-
hem je zahradník. Ale myslím si, Ïe
to je nejlep‰í premiéra, kterou
BDM v posledních létech odved-
lo,“ zdÛrazÀuje druh˘ reÏisér sou-

boru. Dodává, Ïe hra nároãná na

napûtí, by mûla b˘t reprízována

bûhem mûsíce minimálnû ãtyfii-

krát, aby se rytmus hry a napûtí

usadily a vydrÏely i po premiéfie.

■ Pfiechod u nádraÏí âD je vy-
baven v˘raznûj‰ím znaãením.

Jeden z nejexponovanûj‰ích pfie-

chodÛ pro chodce, spojující sídli‰-

tû Teplické pfiedmûstí a Za Chlu-

mem s vlakov˘m nádraÏím, kde

v nedávné minulosti do‰lo k váÏ-

n˘m úrazÛm, je novû osvíceno.

„Zvlá‰tû ve veãerních a noãních
hodinách to je pro chodce místo
velmi nebezpeãné,“ vysvûtluje Mi-

lan Pecháãek. „Proto jsme pfiechod
ostfie vymezili pomocí halogeno-
v˘ch svûtel a doufáme, Ïe to pfiispû-
je k bezpeãnosti silniãního provozu.
A nedávno jsem v odborném ãaso-
pisu na‰el je‰tû jeden námût, kter˘
mû velice zaujal. Na silnici tûsnû
pfied pfiechod nakreslit bodce, je-
jichÏ v˘sledn˘ plastick˘ dojem lze
je‰tû zv˘‰it pouÏitím reflexní Ïluté
barvy.“ Pfied fiidiãem tak náhle vy-

vstane jakási optická bariéra, pfied

kterou automaticky pfiibrzdí.

■ Rekonstrukce BfieÏánské zaã-
ne pozdûji.

Mûsto chtûlo zaãít s rekonstrukcí

druhé poloviny BfieÏánské ulice

v kvûtnu. KvÛli majetkov˘m nevy-

jasnûnostem jednoho z úãastníkÛ

stavebního fiízení bude zaãátek sta-

vebních prací zhruba o mûsíc aÏ dva

odloÏen.

„Ve stavebním fiízení se nám
ozvala paní Helena Gre‰íková
z Dûãína, majitelka ãásti pozemkÛ
v této lokalitû, která svÛj souhlas

ST¤ÍPKY
Z RADNICEDen matek v M· ·vabinského

SLIB - Zuzana Kopecká

Celé své srdíãko chci ti
dát, matiãko.
Za tvou lásku, za tvou sta-
rost, chci ti dûlat samou
radost.

Taková krásná slova znûla v Matefiské ‰kole M. ·vabinského v Bílinû 9. kvûtna

2005, kdy dûti spoleãnû se sv˘mi maminkami oslavovaly Den matek. Pro své ma-

minky si pfiipravily pásmo fiíkanek, básniãek, písniãek a taneãkÛ. Za jejich lásku pro

nû vytvofiily dáreãky a obdarovaly je kvûtinami. Maminky jim za to pfiipravily po-

ho‰tûní, a tak spoleãnû jedly, pily, hodovaly a dobfie se mûly. Na závûr krásného od-

poledne si spoleãnû zazpívaly a zatancovaly.          Eli‰ka RÛÏiãková, fieditelka M·

Pfiání od nejmen‰ích b˘vají nejhezãí a nejupfiímnûj‰í.                                                      Foto: Václav Weber

P¤I·LO NÁM DO REDAKCE?

V únoru na‰e zastupitelstvo
na‰lo v rozpoãtu mûsta volného
pÛl milionu korun. Co se dá za
takov˘hle peníz pofiídit? Chlapi
v‰echno pfiepoãítávají na pivo.
Vychází to 75 tisíc lahváãÛ!  Ale
ne, to není dobr˘ nápad. Urãitû
lze pofiídit nûco smysluplnûj‰í-
ho. 

Napfiíklad pro bezpeãnost obãa-

nÛ pfiijmout navíc dva mûstské

stráÏníky (jejich roãní mzda jistû

není vy‰‰í), pofiídit dal‰í bezpeã-

nostní kamery, nebo opravit moc

a moc metrÛ  chodníkÛ. NápadÛ by

se na‰lo mnoho.

Zastupitelstvo se  správnû roz-

hodlo udûlat radost dûtem, to je

nejlep‰í vyuÏití voln˘ch penûz.

I tady je hodnû moÏností, napfií-

klad: Zaplatit oãkování proti me-

ningokovi typu A a C - za pÛl mi-

lionu se pofiídí vakcína pro 4762

dûti. Zlevnit dûtem vstupné na

koupali‰tû. Pro nûkoho dûtské

vstupné 25 Kã není moc, ale vyná-

sobte si to pfiibliÏnû 50 slunn˘mi

prázdninov˘mi dny, uÏ je to slu‰ná

zátûÏ rodinného rozpoãtu, a pokud

máte dûtí víc ...   Dovolme jim jez-

dit na toboganu zdarma! To by by-

la radost!   A dûti by (se) neotravo-

valy na sídli‰tích! Postavme jim na

kraji  kaÏdého sídli‰tû betonov˘

pruh se schodem, pfiípadnû se dvû-

ma. Budou na nich cviãit jízdu „na

prknech“ a nebudou poráÏet chod-

ce na chodnících. PomÛÏe to v‰em,

protoÏe nûkolik hodin dennû po-

slouchat nárazy prken do obrubní-

ku k pohodû bydlení nepfiispívá.

Zastupitelstvo se v‰ak rozhodlo

udûlat radost 109 dûtem - hokejis-

tÛm. Ty by mûly radost, kdyby Bí-

lina hrála 2. ligu! To by byla moti-

vace! A tak ‰lo pÛl milionu na ba-

ráÏ. Pro ty, co stále nevûdí, co je

baráÏ, fiíká nauãn˘ slovník toto:

baráÏ = sportovní utkání o postup

nebo o rozhodující vítûzství pfii

rovnosti bodÛ. A ten pÛl milion ‰el

na posílení druÏstva. Postup se ne-

povedl, to se ve sportu stává.

V souvislostí s baráÏí mû v‰ak na-

padají urãité otázky a byla bych

moc ráda, kdyby mi je zastupitel

pan Oldfiich Bubeníãek, tzv. lobis-

ta  HC Draci, zodpovûdûl.

1. Jak ãasto bude hrát Bílina

o postup do 2. ligy?    KaÏd˘ rok?

VÏdy za pÛl milionu?

2. Posílením druÏstva se rozumí

„nákup hráãÛ“ z jin˘ch mûst?

3. Kolik a na jak dlouho je Bíli-

na koupila?

4. Kolik BíliÀákÛ  vlastnû hraje

v A -muÏstvu?

5. V HC  Draci je jen 38 ãlenÛ

nad 19 let. Co se stalo se v‰emi od-

chovanci bílinského hokejového

Co lze pofiídit za pÛl milionu?
oddílu?  Fotbalisti ve svém oddílu

zÛstávají, mají 267 ãlenÛ nad 19

let.    (údaje z Bílinského zpravo-

daje ã. 9/2005)

6. Není nákup hráãÛ spí‰ nega-

tivní motivací pro Ïáãky a juniory?

Dokud jsi mlad˘, tak hraj. AÏ do-

roste‰ a bude‰ jen dobr˘, uÏ si za

Bílinu nezahraje‰. Mûsto má totiÏ

dost penûz a tak si koupí jinde lep-

‰ího hráãe.

7. Proã pí‰e M. Slaãík st., kter˘

zakládá B-muÏstvo z místních hrá-

ãÛ, Ïe toto muÏstvo nûkomu vadí?

(Bílinsk˘ zpravodaj ã. 9/2005)

Jsem pfiesvûdãena, Ïe bílinsk˘

stadion postaven˘ za bílinské pení-

ze by mûl slouÏit bílinsk˘m obãa-

nÛm, aÈ uÏ jsou organizovaní nebo

ne. A jestli BíliÀáci umí hrát dobr˘

hokej, tak aÈ si nás svût váÏí.

A jestli to zatím tak dobfie neumí,

aÈ hrají pro radost. Pokud „naku-

pují hráãe“ sponzofii, s tím se asi

nedá nic dûlat. Vrcholov˘ sport je

o penûzích. Ale s „nakupováním

hráãÛ“ z rozpoãtu mûsta nesouhla-

sím, i kdyÏ je tento „nákup“ vydá-

ván za motivaci pro 109 dûtí. Mo-

tivaci potfiebují v‰echny dûti. Koho

koupíme mlad˘m klavíristÛm,

houslistÛm, taneãníkÛm, zpûvá-

kÛm a spisovatelÛm?

Vladimíra Benáková, Bílina

Reakce O. Bubeníãka na str. 9.
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podmiÀuje tím, Ïe je od ní mûsto
odkoupí. Proto jsme zatím nemohli
vydat stavební povolení,“ vysvût-

luje Milan Pecháãek. „Nezb˘vá,
neÏ pfiipravit tento materiál do jed-
nání rady mûsta a 16. ãervna do
hlasování zastupitelÛ mûsta. Lze
pfiedpokládat, Ïe mûsto tyto pozem-
ky vykoupí, jiná moÏnost nám ne-
zb˘vá. Podle na‰í cenové mapy
jsou ocenûny 300 Kã za metr.“ Mís-

tostarosta pfiedpokládá, Ïe pokud

i poãasí bude pfiíznivé, dojde k rea-

lizaci rekonstrukce druhé ãásti Bfie-

Ïánské ulice v ãervenci a srpnu.

■ Obyvatelé PraÏské ulice muse-
li ustoupit tlaku mûst a obcí

Nákladní vozidla nad ‰est tun

firmy BASALT naloÏená kame-

nem z mûrunického kamenolomu

na stavbu dálnice D8 mohou za

pfiesnû stanoven˘ch podmínek dál

projíÏdût PraÏskou ulicí v Bílinû.

Firma BASALT, která na dostavbu

dálnice získala státní zakázku, má

do Trmic dodat 180 tisíc tun ‰tûrku.

Rozhodnutí rady mûsta reaguje i na

poÏadavky okolních mûst a obcí

(Dubí, Velemín, Bofiislav), aby

mûsto dál neblokovalo v˘stavbu

inkriminované dálnice. „Budeme
tolerovat maximálnû rok v˘stavby
D8. Hladina hluku bude pravidelnû
mûfiena, pfiestoÏe nám pracovníky
KHS bylo fieãeno, Ïe v jist˘ch pfies-
nû vymezen˘ch pfiípadech lze na
urãitou dobu uãinit v˘jimku a pfie-
kroãenou hladinu hluku tolerovat.
Ale to my nechceme,“ fiíká starosta

Josef Horáãek. „Dohlédneme, aby
kamiony firmy BASALT nejezdily
ráno pfied 7.00 hod, aby dûti mohly
dospat. A v Ïádném pfiípadû nebu-
dou smût jezdit po 18.00 hod.
a o víkendech. Ve spolupráci s od-
borem dopravy MûÚ zajistíme
v obou smûrech tabule, které uka-
zují, jakou rychlostí kamiony jedou
a budeme dbát,  aby se dodrÏovala
optimální rychlost.“ Jakmile kami-

ony jedou pomalu, i v pfiípadû, Ïe

jsou plnû naloÏené, nedûlají takov˘

hluk, jako kdyÏ projíÏdûjí velkou

rychlostí. A protoÏe D8 v trase Tr-

mice - státní hranice musí b˘t se

v‰emi úpravami hotova do konce

pfií‰tího roku, ve‰ker˘ ‰tûrk se tam

musí navézt do podzimu. „Povolili
jsme prÛjezd kamionÛ pouze v tom-
to ãasovû omezeném období. Dru-
há etapa dálnice bude kamenem
zásobována z druhé strany.“ Mûsto

má z kraje závazn˘ pfiíslib, Ïe

v okamÏiku dokonãení dálnice D8

bude silnice v PraÏské ulici opatfie-

na nov˘m potahem.  

ST¤ÍPKY
Z RADNICE(Dokonãení ze str. 1)

domy podél a do stran se z ní roz-
bíhaly uliãky. Chodívali jsme pû‰ky
do Bíliny a fieka Bûla, jak se jí ten-
krát fiíkalo, byla ãernoãerná a pá-
chla na dálku,“ vypráví uãitelka

z Teplic. „KdyÏ jsem ‰la v roce
1946 do první tfiídy, byla v BfieÏán-
kách jenom obecná ‰kola. Uãila
tam paní uãitelka ·paãková, ale já
mûla hlavnû jejího muÏe, kter˘ uÏ
zemfiel. To byl ná‰ milovan˘ pan
uãitel! KvÛli nûmu jsem uÏ od ma-
liãka chtûla b˘t uãitelka,“ svûfiuje

se sympatická ‰edesátnice.

·estasedmdesát není Ïádné
stáfií!

Elegantní a kultivované Irenû

·paãkové bych hádala o deset let

ménû. „KdyÏ nûkdo fiekne, vy jste
se nezmûnila, odpovím, to vypa-
dám tak, jako kdyÏ mi bylo osm-
náct let, v tûch sv˘ch ‰estasedmde-
sáti?“ Obecná ‰kola v BfieÏánkách

bylo její první pÛsobi‰tû. „Byl tam
dobr˘ kolektiv a v obci Ïili bájeãní
lidé, ktefií pro ‰kolu d˘chali. Nûco
se na rodiãovském fieklo a pfiihrnu-
li se tátové s motykami, s náfiadím.
Maminky zase uklízely tfiídy. A mû-
la byste tam zaÏít dûtsk˘ den! PrÛ-
vod, hornická kapela vedla pûknû
ustrojené dûti, obe‰la se ves
a skonãilo se na hasiãské zahradû.
Hned vedle bylo fotbalové hfii‰tû,
tam se v‰echna ta sláva odehráva-
la. Tátové postavili lanovku, po
které si dûti posílaly... Já to tam
milovala právû pro aktivitu tûch li-
dí. Pak jsem uãila ve mûstû, ale to
se ani náhodou nedá srovnávat!“
vzpomínala s dojetím v oãích.

„Pravda je, Ïe tu aktivitu vyvíjeli
také na‰i uãitelé,“ doplnila ji Sta-

nislava Tuzová.

Od kÛru na konzervatofi
Evu Wágnerovou - Lampérovou

Sraz rodákÛ byl návratem do mládí

„A holky, sly‰ely jste uÏ o ...“                               Foto: Zdenûk Traxler   

jsem poznala na Gymnáziu v Te-

plicích. Byla nadaná klavíristka

a talent jí daly sudiãky doslova do

kolébky, neboÈ pfii kfitu v kostele

v Jení‰ovû Újezdu jí hrála na har-

monium její budoucí uãitelka hud-

by. „Já jsem z BfieÏánek a do Bíli-
ny jsme se stûhovali, kdyÏ mi bylo
patnáct. Loni jsme se byli podívat
v místech, kde stával ná‰ dÛm. Je
tam po nûm velká ãerná díra. I po
tûch letech mi bylo smutno.“ Bfie-

Ïánky pr˘ b˘valy krásnou vesnicí.

„Táta tam pomáhal stavût kluzi‰tû.
Tenkrát se hrál hokej pod ‰ir˘m
nebem. Byly tam úÏasné ulice na
sáÀkování. A v Jení‰ovû Újezdu
postavili nové hfii‰tû, takové neby-
lo v celém okrese! A také ‰iroko-
úhlé kino, takÏe k nám jezdili lidé
i z Bíliny. A pak tam byl nádhern˘
kulturák, kam se tenhle hrabe!“
Dnes sama uãitelka na teplické

„zu‰ce“, první hodiny klavíru bra-

la v Lidové ‰kole umûní u paní uãi-

telky Jaroslavy Klatovské. „Na
sraz jsem pfiijela hlavnû kvÛli ní.

Ona je jení‰ovská a dodnes uãí
v Duchcovû v hudebce.“ 

Veselte se, bavte se
a mÛÏete to zbofiit!

Bílinsk˘ místostarosta Milan

Pecháãek se chlubí tím, Ïe v Jení-

‰ovû Újezdu proÏil celé dûtství.

„Jsem moc rád, Ïe se nás tu se‰lo
tolik. A chtûl bych podûkovat Eli‰-
ce Fialové a Hance Mrázkové,
protoÏe tu mravenãí práci spoje-
nou s pfiípravami udûlaly ony,“ ne-

chal se sly‰et po slavnostním zahá-

jení. Ujala se ho AlÏbûta Fialová.

Kvûtiny nejstar‰ím úãastnicím pfie-

dal starosta Josef Horáãek a první

kroky na parketu patfiily mostec-

k˘m maÏoretkám Babãi. „Památ-
káfii z Ústí nad Labem nám promít-
nou zábûry z obou obcí, obrázky
kostela v Jení‰ovû Újezdu a je tam
zachyceno bourání BfieÏánek.
A pak uÏ se budeme jenom líbat,
popíjet a tanãit aÏ do rána. A klid-
nû to tady zbouráme,“ prohlásila

paní Fialová. Její kamarádka Hana

Mrázková mûla radost z rodákÛ,

ktefií pfiijeli z nejvût‰í dálky. Na

setkání dorazily i manÏelské dvoji-

ce z Nûmecka a dokonce i Ondrej

·lampiak s manÏelkou z New Yor-

ku.

Kdo nepochází z Jení‰áku nebo
z BfieÏánek, jako by nebyl! 

„KdyÏ se sejdou dvû vesnice po
tfiiceti letech a setká se najednou
ãtyfii sta lidí, to je prostû fascinují-
cí!“ starosta Josef Horáãek ne-

skr˘val nad‰ení. „Moc jim fandím.
Poslouchám Milana Pecháãka a
vzpomnûl jsem si, Ïe kdyÏ se nûkdy
o nûkom bavíme, on vÏdycky pro-
hlásí, ten je z Jení‰áku! A já uÏ si
zaãínám myslet, Ïe Bílina nikoho
jiného není, neÏ lidí z Jení‰áku
a z BfieÏánek!“  Eva Lampérová s kamarádem z dûtství.                Foto: Zdenûk Traxler   



BÍLINSK¯ ZPRAVODAJ6 26. KVùTNA 2005

ST¤ÍPKY
Z RADNICE

■ Vandalové fiádili mezi strom-
ky u Husitské ba‰ty

Tfii roky opeãovávali pracovníci

Mûstsk˘ch technick˘ch sluÏeb Bí-

lina stromky v okolí Husitské ba‰-

ty. KdyÏ se jim zaãalo dafiit, nezná-

mí vandalové je bûhem víkendu na

nedûli 15. kvûtna zlámali.

„Je‰tû teì cítím lítost a vztek,“
fiíká Iva Pfiibylová. „Staãí chvilka
a ve‰kerá práce byla zbyteãná.“
Smuteãní vrba, okrasná jabloÀ, ha-

br a bíl˘ topol, celkovou v˘‰i ma-

teriálních ‰kod vzrostl˘ch stromÛ

lze vyãíslit na zhruba 15 tisíc ko-

run, o které jsou MTS Bílina chud-

‰í. „Ale ty stromky urãitû nepfiijel
zlámat nûkdo z Mostu nebo z Te-
plic. Byli to bílin‰tí! A to si nepfiej-
te sly‰et tûch fieãí, kdyÏ jsme pfied
tfiemi roky v tûchto místech káceli
staré a nemocné stromy. Zda to by-
lo smysluplné, a Ïe pr˘ v‰echno
zniãíme...“

Foto: Václav Weber

Na Mírovém námûstí  se „v˘tvarce“ dafií

Jedno z vítûzn˘ch dûl: maketa mûsta.                              Foto. V. Weber  

KaÏd˘ podle svého a v˘sledek je krásnû barevn˘.            Foto: V. Weber   

Pozdrav mal˘ch v˘tvarníkÛ z M· Síbova.               Foto: Eva Stieberová  

■ Eva STIEBEROVÁ

Bílina - TvÛrãí dílnou ãi ra-
dostn˘m happeningem lze na-
zvat leto‰ní roãník v˘tvarné sou-
tûÏe o BofieÀskou ãarodûjnici,
kter˘ se v pátek 20. kvûtna v do-
poledních hodinách odehrál na
Mírovém námûstí.

U zrodu „V̆ tvarky za ‰kolou“

stáli Martina Tuháãková a Svato-

pluk Va‰ut. „Pamatuji se, Ïe pfii
prvním roãníku byly uãitelky po-
boufiené pfiedstavou, Ïe dûti budou
kreslit na námûstí. Tak byly svázá-
ny potfiebou uãebny, kde má kaÏd˘
své místo u stolu,“ vzpomíná Svá-

Èa. „Ale teì uÏ se k tomu uãitelé
staví v˘bornû,“ zdÛraznila Petra

ZaÈková z KC Kaskáda, v jejíÏ re-

Ïii se soutûÏ koná. „Loni mûli jedi-
nou pfiipomínku, chtûli víc stánkÛ
a laviãek. To jsme jim letos splnili,
donesli jsme jim kartony, takÏe kdo
pfii‰el, mohl hned zaãít tvofiit.“

Od matefiinek po gymnazisty
„Auta, lodû, kola...,“ téma, které

mûlo dûti inspirovat pfii kreslení

a malování, modelování a vytváfie-

ní v˘tvarn˘ch solitérÛ. Fantazii se

Ve v˘tvarce je v‰echno
povoleno

Dûti z pfiípravného roãníku Z·

Lidická vyrobily z kartonu dvû vo-

zidla, s nimiÏ si vydrÏely hrát aÏ

do vyhlá‰ení v˘sledkÛ. „Do této
tfiídy jsou zafiazeny dûti ze socio-
kulturnû slab‰ích rodin,“ vysvûtli-

la uãitelka Vilma Píchová.

„V tomhle vûku jsou vdûãné za ja-
k˘koli podnût a po osmilet˘ch zku-
‰enostech tvrdím, Ïe hrou je nauãí-
te úplnû v‰echno. Pfii v˘tvarné v˘-
chovû si trénují hrubou i jemnou
motoriku, je to úÏasná pfiíprava na
psaní.“ Kluci ze Z· Za Chlumem

sestrojili v‰eobecn˘ vozík. „Vy-
mysleli jsme ho vãera. Domluvili
jsme se, co vezmeme s sebou,“ líãi-

li nad hromádkou PET lahví a le-

penky Michal Gulík, BroÀa Mar-

koviã, Roman Kumsta a Daniel

Mádl. Pozornosti divákÛ neuniklo

meze nekladly. SoutûÏ obeslalo 16

‰kol od matefisk˘ch, základních

a zvlá‰tních, aÏ po tfietí kategorii,

v níÏ byly zafiazeny dûti ZU·

a stfiedo‰koláci. Kromû bílinsk˘ch

se zúãastnili malí v˘tvarníci z Du-

bí, Hostomic a z Duchova. A první

nedoãkavci rozloÏili své nádobíã-

ko na vyhrazené ãásti Mírového

námûstí uÏ v pÛl deváté!

ani ekuletadlo s prÛsvitn˘mi mot˘-

lími kfiídly a vrtulí konstruktéra Jo-

sefa Trãky z 9.A stejné ‰koly.

A bujnou fantazii prokázala i mr-

Àata a paní uãitelky z M· Síbova.

„Mûli jsme dopolední sezení a dûti
povídaly, jak by si pfiedstavovaly
kolo budoucnosti. A jejich nápad
je de fakto v‰echno, kromû té Ïluté
v˘straÏné lepící pásky,“ smála se

Radana ·ebková. „Ta krocaní brka
jsme sbírali, Ïe si u‰ijeme princez-
novské ‰aty. Nakonec jsme je pou-
Ïili na kfiídla.“ Vût‰inû soutûÏících

se líbil obrázek tuÏkou, kter˘ na-

kreslily studentky Gymnázia v Bí-

linû Markéta ¤efiichová a KáÈa

Drábková. 

Které práce nejvíce zaujaly
porotu v ãele s v˘tvarnicí Sylvou
Prchlíkovou, to se dozvíte na
vernisáÏi 1. ãervna v 16.00 hod
ve V˘stavní síni U Kostela. V˘-
sledky zvefiejníme v pfií‰tím BZ.

● V pátek 20.5. byly zlámané
stromky  nahrazeny   nov˘mi.
V dobû uzávûrky tohoto ãísla,
v pondûlí 23.5. po nich opût
zbyly zlomené pah˘ly. K této
kauze se podrobnû vrátíme
v pfií‰tím BZ.
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Dûti z Aléské obstály v první pomoci na v˘bornou
■ Eva STIEBEROVÁ

Teplice - Zatímco my dospûlí
míváme problém, pfiijde-li na
poskytnutí první pomoci, o‰etfie-
ní krvácejícící rány ãi zlomeniny,
dûti jsou v tomto ohledu zruãnûj-
‰í a vzdûlanûj‰í. AlespoÀ ty z bí-
linsk˘ch základních ‰kol Aléská
a Lidická, které se po dvû dopo-
ledne zúãastnily tradiãního
Okresního   kola   hlídek   ma-
l˘ch zdravotníkÛ organizované-
ho oblastní poboãkou âeského
ãerveného kfiíÏe v Teplicích. 

SoutûÏ probíhala v tûlocviãnû

a na hfii‰ti Z· Mar‰ovská v Tepli-

cích a dûti byly rozdûleny do dvou

vûkov˘ch kategorií. V té první

prokazovali své znalosti Ïáci I.

stupnû Z·. V silné konkurenci 15

‰kol z teplického regionu zvítûzila

pûtiãlenná zdravotní hlídka s jed-

ním náhradníkem ze Z· Aléská.

Její soupefii ze Z· Lidická obsadili

krásné ãtvrté místo. (Na druhém

a tfietím místû se umístily hlídky

Z· Metelkovo námûstí a Z· Ho-

stomice). V pátek 13. kvûtna pod-

stoupily své klání zdravotní hlídky

ÏákÛ II. stupnû Z·. Dûti z Aléské

opût zabodovaly a umístily se na

druhém místû. Obû úspû‰né hlídky

do soutûÏe vzornû pfiipravila Mgr.

Marcela Rafflerová ml. 

DrÏme Aléské v Mostû palce 

„ÚroveÀ znalostí dûtí je velice
vysoká,“ chválila malé zdravotní-

ky Hana Bere‰ová z teplického

âeského ãerveného kfiíÏe. „Cel˘
rok se zúãastÀují krouÏkÛ a pfii
soutûÏi jsou poctivé a dravé.“

V obou kategoriích se soutûÏilo

v disciplínách obvazová technika,

transport, úrazy, improvizované

úrazy, popáleniny a historie âer-

veného kfiíÏe, která byla hodnoce-

na samostatnû. Hlídky na prvním

aÏ tfietím místû byly odmûnûny

pohárem a v‰ichni úãastníci drob-

n˘mi dárky. Vítûzové obou kate-

gorií postupují do krajského kola,

které se koná 4. ãervna v Mostû.

Bílinu bude v I. kategorii repre-

zentovat zdravotní hlídka ze Z·

Aléská. To by bylo, abychom si s tou zranûnou nohou neporadily!       

DruÏstvo Z· Aléská, II. kategorie: Katefiina Havlíková, velitel hlídky,
Klára Nestlerová, Hanka ¤eháková, Tereza Hnízdová, Veronika HaÀko-
vá a náhradnice Magda Weissová.     Foto:  Eva Stieberová, Zd. Traxler
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Krajské kolo § 11/55 jako v˘pravná show
■ Eva STIEBEROVÁ

Bílina - Ve ãtyfihodinovou v˘-
pravnou show se promûnilo
krajské kolo vûdomostní soutûÏe
§ 11/55, které se v úter˘ 17. kvût-
na odehrálo v Mûstském divadle
v Bílinû. Krajská koordinátorka
soutûÏe, fieditelka bílinského Do-
mu dûtí a mládeÏe Krista S˘ko-
rová si na pomoc pfiizvala své
kolegynû a nutno zdÛraznit, Ïe
organizaci dopoledne nabitého
vzru‰ením a emocemi zvládly
dokonale.

Divadlo, jeÏ doslova praskalo

ve ‰vech, hostilo vítûzná druÏstva

z ‰esti oblastních kol. Îelízkem

v ohni reprezentujícím Teplicko

byli modfií, druÏstvo dûtí ze Z·

Aléská, které do soutûÏe, jeÏ si

klade za cíl posílit právní vûdomí

‰kolákÛ a pfiispût k prevenci boje

proti prodeji alkoholu a tabáko-

v˘ch v˘robkÛ nezletil˘m,  pfiipra-

vila uãitelka Marcela Rafflerová.

Porotû, v níÏ usedl i paralympijsk˘

vítûz a nejlep‰í paralympionik ro-

ku 2004 Roman Musil, pfiedsedala

Klára Paleãková, pracovnice

DDM Bílina. Mezi hosty se obje-

vil primátor statutárního mûsta Te-

plice, senátor Jaroslav Kubera,

starosta mûsta Duchcova Petr

KÀourek a pozvání pfiijal i hejt-

man Ústeckého kraje Jifií ·ulc. Bí-

linskou radnici zastupovali staros-

ta Josef Horáãek, oba místostaro-

stové Roman ·ebek a Milan Pe-

cháãek a vedoucí odboru ‰kolství

a kultury Veronika Spurná. Krátce

po deváté opanovalo jevi‰tû ‰est

barevnû odli‰en˘ch ‰estiãlenn˘ch

druÏstev, kter˘m v hledi‰ti boufili-

vû sekundovali spoluÏáci a uãitelé.

Celou tu vfiavu suverénnû ovládal

a dirigoval ve prospûch zdárného

prÛbûhu soutûÏe excelentní mode-

rátor Vlasta Vébr. Hlavnû díky je-

ho mistrovství, vzru‰ení, které pa-

novalo na zaãátku soutûÏe, ani na

jejím konci neztratilo nic na své

intenzitû.

Co fiekli hosté?
„Dûvãata, ho‰i, dneska jste na

soutûÏi, kde nikdo neprohraje!“
prohlásil úvodem hejtman Jifií

·ulc. „Vy uÏ jste vyhráli, postoupi-
li jste z okresních soutûÏí, takÏe ni-
kdo neprohrává! A ten nejlep‰í pÛ-
jde do Prahy a v Senátu vyhraje!“
a dûti mu odpovûdûly nad‰en˘m

kfiikem. „My jsme hledali nûjaké
velké téma a pak jsme se seznámili
se spoleãností Aliance 18 a oni mû-

li téma dodrÏování zákonÛ a kon-
krétnû prodeje tabákov˘ch v˘robkÛ
osobám mlad‰ím osmnácti let. Tak
jsme se spojili. Já uÏ od sv˘ch osm-
nácti pracuji s dûtmi a vlastnû to je
moje celoÏivotní hobby. Samozfiej-
mû jsem neãekal, Ïe z toho vznikne
taková obrovská show! Teì uÏ to
tlumíme. V nûkter˘ch kolech uÏ to
byl takov˘ bengál, bubny, fiehtaãky,
Ïe to bylo tro‰ku na úkor pedago-
gické kvality. TakÏe co se t˘ãe
show, dál uÏ jít nechceme, naopak
zapracujeme na vût‰í vyváÏenosti
celé soutûÏe,“ tvrdil fieditel projek-

tu Jaroslav Jindra. 

Hejtman o sobû prohlásil, Ïe je

hrav˘. Místostarosta Bíliny Ro-

man ·ebek je údajnû rovnûÏ hodnû

hrav˘ typ. „Jako kluk jsem rád
soutûÏil, jezdil jsem motokros. Ale
pak jsem mûl úraz, tak jsem s tím
musel pfiestat.“ I senátor Jaroslav

Kubera se pochlubil, Ïe v dûtství

absolvoval kdejakou soutûÏ. „Ale
na Ïádné vítûzství si nepamatuji.
Zato jsem jako kluk vylu‰til kfiíÏov-
ku do Revue Teplice a vyhrál jsem
krásnou cibulákovou mísu. To bylo
nejvût‰í ‰tûstí, jinak jsem nikdy nic
nevyhrál, kromû své manÏelky!“
smál se teplick˘ primátor. „Jsou

dobfií!“ pochválila o pfiestávce své

svûfience paní uãitelka Rafflerová.

To je‰tû modfií tûsnû pokulhávali

za vedoucím celkem bíl˘ch z Ka-

danû. „Prezentace nás mohou ka-
tapultovat,“ sebevûdomû tvrdil Pe-

tr Audy. „Uvidíme, jak se s tím po-
perou bílí!“ dodal. A Klára Nestle-

rová, Markéta Razáková, Mí‰a

Studniãková a Hanka ¤eháková

souhlasnû pfiikyvovaly. BohuÏel,

prezentace se modr˘m moc nepo-

vedla a v závûru soutûÏe pfii chyb-

ném odhadu vûku figurantÛ spadli

na tfietí místo. CoÏ nebylo Ïádné

ne‰tûstí, neboÈ v‰ichni úãastníci

krajského kola uÏ mají cestu do

Senátu zaji‰tûnu.

A jak to dopadlo:
Hlavní cenu, mobilní telefony

a zástavu Ústeckého kraje, s níÏ

se v ãervnu zúãastní velkého fi-

nále v Senátu âeské republiky, si

do Kadanû odvezlo druÏstvo bí-

l˘ch. Druzí skonãili oranÏoví,

ktefií do Dûãína odjeli na zbrusu

nov˘ch kolobûÏkách. Na tfietím

místû se umístilo bílinské druÏ-

stvo modr˘ch a ãtvrtí byli zelení

z Mostu.

DruÏstvo modr˘ch v pekelném soustfiedûní.                   Fota: Jan Vran˘

âtyfii dívky a jeden kluk z Aléské mají cestu do Senátu jistou! 

Bílinsk˘ rodák zniãil dva tanky
Ani po ‰edesáti letech od skonãení druhé svûtové

války nemáme zcela ocenûny zásluhy poãetn˘ch hrdi-
nÛ odboje. 

Klasick˘m pfiíkladem je zapomenuté hrdinství bílin-
ského rodáka Václava Hubáãka, kolem jehoÏ pamûtní
desky, umístûné jen nûkolik krokÛ od Staromûstského
námûstí v Praze, dennû procházejí tisíce PraÏanÛ.
V sobotu 8. kvûtna se jeho památce poklonili pfiedsta-
vitelé bílinského Sokola a sokolské Ïupy Kru‰nohor-
ské-KukaÀovy pfii pietním aktu na bílinském hfibitovû.
âetnick˘ podstráÏmistr Václav Hubáãek se narodil

v Bílinû dne 11. února 1921, kde jiÏ jako Ïák byl ãle-
nem sokolské jednoty. V PraÏském povstání projevil od
samého poãátku velké odhodlání a hrdinství jako pfií-
slu‰ník ilegálního vojenského oddílu „Îelezo 1945“.
Je‰tû pfied svou smrtí zniãil pancéfiovou pûstí dva nû-
mecké tanky, operující v srdci na‰eho hlavního mûsta.
In memoriam byl vyznamenám váleãn˘m kfiíÏem a to je
v‰e, co o nûm víme. 

Snad se po zvefiejnûní této fotografie ozve nûkdo,
kdo podá podrobnûj‰í údaje o zapomenutém hrdi-
novi.                                                 Pavel KOUKAL
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Z DENÍKU POLICIE

■ Zmatkáfi
Nûkdy se pfiihodí, Ïe zdánli-

vû trestn˘ ãin skonãí úsmûv-

n˘m happyendem. Koncem

dubna se na sluÏebnu mûstské

policie dostavil muÏ nûmecké

národnosti se sv˘m psem. Za-

tímco pr˘ kráãel do ordinace

veterináfie, nûkdo mu ukradl

vozidlo, které zaparkoval

u marketu Plus. ZáleÏitost byla

pfiedána k ‰etfiení Okresnímu

oddûlení Policie âeské republi-

ky. Popis odcizeného vozidla

byl pfiedán i hlídkám mûstské

policie. Jaké v‰ak bylo pfiekva-

pení stráÏníkÛ noãní smûny,

kdyÏ zjistili, Ïe jmenovan˘ za-

parkoval své osobní auto nikoli

u Plusu, ale u nádraÏí âD. Psa

i s páníãkem odvezli policisté

k nádraÏí ke ztracenému a zno-

vu nalezenému autu, v nûmÏ se

nacházely doklady i velká fi-

nanãní hotovost. 

■ Itálie v ‰estém patfie
Pfii kontrole v blízkosti nád-

raÏí âD 29. dubna spatfiila hlíd-

ka stráÏníkÛ Ïenu, která stála

u pfiechodu silnice a kfiiãela na

muÏe vylézajícího z okna po

fiímse v domû bl. 680 naproti

nádraÏí. Îena ne‰etfiila vulgár-

ními v˘razy a muÏ jí nezÛstával

nic dluÏen. Nadával a pfiitom se

v ‰estém patfie snaÏil pfielézt

z bytu na chodbu. ProtoÏe se

jednalo o „známou firmu,“

stráÏníci se snaÏili zjistit, co se

dûje. Dostalo se jim vysvûtlení,

Ïe Ïena v bytû muÏe zamkla

a on nemá klíãe. Poté se snaÏili

muÏe uklidnit, aby nikam ne-

pfielézal, Ïe jdou k nûmu. Ná-

sledovali Ïenu, která pfied nimi

byt odemkla a pustila muÏe

ven.

■ Ztracen˘ syn
Dne 30. dubna telefonovala

na sluÏebnu Ïena, Ïe syn vãera

ode‰el z domova a je‰tû se ne-

vrátil. Chtûla podat oznámení

na Obvodní oddûlení Policie

âeské republiky Bílina, ale ni-

kdo tam nebral telefon. Bylo jí

doporuãeno, aby zavolala na

linku 158 a zároveÀ byl pfiípad

nahlá‰en motohlídce. Ta pfii

kontrole PraÏské ulice syna na-

lezla a odvezla ho domÛ.

■ Nemocn˘ exhibicionista
PolicistÛm Mûstské policie

Teplice volal jak˘si fiidiã, Ïe na

E-442 od Mostu smûrem na Bí-

linu pobíhá muÏ se staÏen˘mi

kalhotami. Hlídka stráÏníkÛ

MP Bílina na uvedeném místû

spatfiila muÏe, kter˘ bûÏel podél

Reakce Oldfiicha Bubeníãka na ãlánek „Co lze pofiídit za pÛl milionu?“
Se zájmem jsem si pfieãetl dopis paní Vladimíry Benákové a její za-

my‰lení nad podporou sportu ze strany mûsta. A samozfiejmû sedm
zajímav˘ch otázek pro tzv. lobistu HC Draci. 

KdyÏ jste mû tak hezky nazva-

la, tak se musím pfiiznat, Ïe stejnû

se snaÏím  pro fotbalisty, karatis-

ty ãi kuÏelkáfie, ale i v dal‰ích ob-

lastech. Prostû, kdyÏ si myslím,

Ïe to je pro mûsto a jeho obãany

dobré. Jiní kolegové v zastupitel-

stvu zase mají jiné oblasti vefiej-

ného Ïivota, které preferují. Pfie-

stoÏe si myslím, Ïe na vût‰inu

otázek by mûl odpovûdût prezi-

dent DrakÛ ãi neinvestiãní mís-

tostarosta, kter˘ má sport na sta-

rosti, zkusím to na v˘zvu sám.

Musím v‰ak podotknout, Ïe jsem

pouze fiadov˘m ãlenem HC Draci

Bílina a nezastávám tam Ïádnou

funkci, a proto nemusí b˘t odpo-

vûdi pfiesné.  

Ten pÛl milion, ale nebyl jenom

na posily. Pokud by se Draci do-

stali aÏ do samotné baráÏe, byly by

to cesty do Vala‰ského Mezifiíãí,

Velkého Mezifiíãí, Vrchlabí, Pfiíb-

rami a jen Slané by bylo blízko.

Autobus do âeského Krumlova

stál 13 tisíc korun. 

1. Bílina vyhrála poslední ãtyfii

roãníky krajského pfieboru a to ji

automaticky dává moÏnost hrát

kvalifikaci o II. ligu. V leto‰ním

roce vypadla v zápase se Slavojem

âesk˘ Krumlov a klub mûstu vrá-

til 417 206 korun z poskytnuté do-

tace.  

2. Posílení muÏstva neznamená

nákup, ale pouze hostování na zá-

vûreãné zápasy. Nákupy ve II. lize

se pohybují ve statisícov˘ch ãást-

kách, a to si myslím, Ïe na to bílin-

sk˘ klub nemá. 

3. Byli sjednáni na kvalifikaãní

a baráÏové zápasy a vzhledem

k uvedenému vypadnutí Ïádn˘

z nich nenastoupil. Zápasy s âes-

k˘m Krumlovem odehrálo pÛvod-

ní muÏstvo. Náklady na nû se do-

mnívám byly pouze v tom, Ïe se

musela udûlat pfieregistrace na ho-

stování do konce sezóny.  

4. To je opût otázka pro vedení

klubu. Ale toto muÏstvo po ne-

úspûchu skonãilo a pokud vím ne-

ní pfiihlá‰eno do nové sezóny. 

5. Dovolím si podotknout, Ïe se

bílinsk˘ hokej obnovil v roce

1997.  Do 19 let jsou v‰echna muÏ-

stva mimo muÏÛ. ¤ada star‰ích b˘-

val˘ch hráãÛ hraje v Bílinû nere-

gistrovanou ligu. Ov‰em sloÏit˘

zpÛsob pfiijímaní nov˘ch ãlenÛ do

HC Draci vám musí vysvûtlit ve-

dení klubu. 

K poznámce na fotbalisty je tfie-

ba uvést, Ïe SK SIAD je b˘valá

Lokomotiva, která sdruÏuje fiadu

sportÛ a jedním z nich je fotbal.

Pokud vím, tak fotbalisti mají do-

spûlé A a B muÏstvo a starou gar-

du. Jinak to jsou Ïákovská a doro-

stenecká muÏstva.  

6. Je to asi neúmyslná invektiva.

KaÏd˘ mal˘ sportovec má své do-

spûlé vzory. A v kaÏdém klubu bez

rozdílu sportu to jsou hráãi áãka.

¤ada juniorÛ v posledních letech

pravidelnû za áãko v Bílinû nastu-

povala. A na‰e mûsto není Ïádnou

v˘jimkou v podpofie sportu, ales-

poÀ v Ústeckém kraji. 

7. V kaÏdé organizaci, klubu,

spolku jsou nûkdy vztahy bezpro-

blémové a nûkdy  se modrá obloha

zatáhne. Ale nemohu odpovídat za

pana Slaãíka.  

A k úplnému závûru dopisu.

Myslím si, Ïe máme mûstská kul-

turní zafiízení, jako je knihovna

a KC Kaskáda, která nám dnes

mohou v jin˘ch mûstech závidût.

A zde se objevuje fiada umûlcÛ,

ktefií zase mohou b˘t motivací pro

dûti s kulturním nadáním. Ale to

bych se dostal na tenk˘ led. Jen

vím, Ïe paní ·ímová i pan Mora-

vec jsou lidé na sv˘ch místech.

VáÏená paní Benáková, asi jsem

vás odpovûìmi neuspokojil. Ale na

nûkteré otázky musí opravdu od-

povûdût nûkdo jin˘. A k tomu spor-

tu. V mládí jsem hrál fotbal a bas-

ketbal a tady v Bílinû se toãím ko-

lem sportu asi 25 let. Mohu vás

ujistit, Ïe jsem to dûlal vÏdycky za-

darmo. Mnohokrát jsem si fiíkal, Ïe

se na to vyka‰lu, ale prostû mi to

nedá. Mûjte se hezky.

Oldfiich Bubeníãek

Bílinské sojky pfiekonaly v‰echna oãekávání
Bílina - V 33. roãníku  pfiírodo-

vûdnû ekologické soutûÏe Zelená
stezka - Zlat˘ list, konané 8. - 9. 5.
2005 jiÏ tradiãnû na základnû
âSOP Buk v Krásné Lípû na
okraji âeského ·v˘carska, dût-
ská sekce Bílinské pfiírodovûdné
spoleãnosti - oddíl Bílinské sojky
pfiekonal v‰echna oãekávání,
kdyÏ v kategorii dûtí do ‰esté tfií-
dy témûfi zaplnil stupnû vítûzÛ. 

Star‰í druÏstvo sojek, sloÏené

pfiedev‰ím z ÏákÛ primy bílinského

gymnázia porazilo o bod  loÀské

vítûze - V̆ ry ze StráÏe pod Ral-

skem, dosavadní suverény soutûÏe,

a obsadilo první místo. Nezklama-

lo ani druÏstvo mlad‰ích sojek,

sloÏené hlavnû z ÏákÛ 3. - 6. tfiíd

bílinsk˘ch základních ‰kol  PraÏ-

ská a Lidická, L. Ho‰ek, J. Chras-

tina, které dokázalo zabojovat tak,

Ïe ani je stupnû vítûzÛ neminuly.

V konkurenci 13 druÏstev bylo tfie-

tí. Po loÀském pátém místû druÏ-

stva, které Bílinská pfiírodovûdná

spoleãnost s obtíÏemi dala dohro-

mady, je to obrovsk˘ skok. Osmi-

mûsíãní pfiíprava pfii schÛzkách

v pfiírodû v okolí Bíliny i v klubov-

nû Centra environmentální v˘cho-

vy na gymnáziu pfiinesla své ovo-

ce. Pro star‰í sojky v‰ak vítûzství

znamená i závazek. V polovinû

ãervna by mûly reprezentovat ná‰

kraj na národním kole soutûÏe na

Vysoãinû. Na nûkolikakilometrové

trati v pfiírodû musí dûti na desítce

stanovi‰È prokázat svoje znalosti

z rÛzn˘ch pfiírodovûdn˘ch oborÛ,

poznávat Ïivoãichy a rostliny, ori-

entovat se v ekologii, nakládání

s odpady a ochranû pfiírody, ale ta-

ké doloÏit, Ïe samy pro ochranu

pfiírody  nûco dûlají.         K.Mach

Zleva stojící: L. Koktová, J. Chrastina, A. Krupková, J. Procházka, K.
Trang, M. Mach, na bobku zleva: M. Machová, L. Musilová, L. Ho‰ek. J.
Täuaber. R. Ference.
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Z DENÍKU POLICIE

vozovky se staÏen˘mi kalhota-

mi a nadával na projíÏdûjící

auta. Pfii kontrole dokladÛ zjis-

tili, Ïe se jedná o mentálnû po-

stiÏeného pohfie‰ovaného ãlo-

vûka. MuÏ byl pfievezen vozid-

lem Mûstské policie Bílina na

OO PâR.

■ Zachránili mu Ïivot
Poãátkem kvûtna kdosi

oznámil policistÛm OO PâR

Bílina, Ïe u b˘valé drÛbeÏárny

nûkdo sténá. Na místo byla vy-

slána hlídka PâR i motohlídka

stráÏníkÛ mûstské policie.

U drÛbeÏárny leÏel muÏ s epi-

leptick˘m záchvatem. StráÏní-

ci pfiivolali rychlou záchran-

nou sluÏbu a muÏ byl pfievezen

do nemocnice v Teplicích.

Nebojte se stra‰idel!
Bílina - V nedûli 19. ãervna

2005 od 15.00 uvede Kulturní

centrum Kaskáda v letním kinû Na

Kyselce loutkovou revue plnou

pfiekvapení v reÏii loutkoherecké

skupiny spolupracující s âeskou

televizí Praha.

Loutková revue se odehrává na

stra‰idelné pÛdû, kde Ïijí napfiíklad

stra‰idla Pepíno a ·pekoun, kte-

r˘ch se nikdo nebojí, legraãní

klaun Bimbo ãi pavouãice Agáta,

slavná pûvecká hvûzda. Jako hosté

pofiadu vystoupí známí JÒ a HE-

LE. V pfiedstavení se stfiídají ko-

mické dialogy, písniãky, pohádky,

taneãní vystoupení a soutûÏe.

Zkrátka dûti ãeká jedno pfiekvape-

ní za druh˘m. Publikum v‰ak ne-

zÛstane pouze v roli divákÛ, ale sa-

mo se také zapojí do dûje. Dûti se

nauãí stra‰it a osvojí si fiadu cirku-

sov˘ch trikÛ. Velkou pfiedností to-

hoto pfiedstavení jsou loutky v do-

slova nadÏivotní velikosti, coÏ

uvádí v úÏas nejen dûti, ale i do-

spûlé. Zveme rodiãe i dûti v nedûli

19. ãervna od 15.00 hodin do letní-

ho kina Na Kyselce v Bílinû. V pfií-

padû nepfiíznivého poãasí se pfied-

stavení uskuteãní v Mûstském di-

vadle. Vstupné: 60,- Kã

Vstupenky moÏno zakoupit

v Infocentru na Mírovém námûstí

v Bílinû, dennû od 9.00 do 17.00

hodin, tel.: 417810985.

Petra ZaÈková

Aerobik v domû dûtí kvete
Bílina - V Domû dûtí a mláde-

Ïe v Bílinû se aerobiku opravdu
dafií. Pod vedením trenérek Vû-
ry Ryjáãkové a Kláry Paleãko-
vé dosahují dûti pûkn˘ch v˘-
sledkÛ.

V leto‰ním roce se novû zúãast-

Àuje soutûÏí krouÏek nejmlad‰ích

dûtí Cipísek. Ten  má pÛdu velmi

úrodnou. Dûti absolvovaly celkem

‰est závodÛ a mohou se pochlubit

ãtyfimi prvními místy, jedním dru-

h˘m a jedním tfietím místem. Sku-

piny CIK - CAK a CAVIKY jsou

známé po celém kraji. Obû v leto‰-

ním roce pro‰ly celkem jedenácti

soutûÏemi a desetkrát se umístily

do tfietího místa. Jejich nejvût‰ím

úspûchem je tfietí místo na Mist-

rovství jiÏních âech v âesk˘ch

Budûjovicích a druhé místo na se-

mifinále ve Slaném, v soutûÏi “Dû-

ti fitness,” kde se utkaly s 25 t˘my

a ani to je nezastra‰ilo! V‰echny

bílinské t˘my postoupily do Prahy

na finále celorepublikové soutûÏe,

Ti v‰ichni cviãí aerobik v bílinském Domû dûtí a mládeÏe.    Foto archiv

T˘m bílinsk˘ch ÏákÛ korfbalového oddílu ze Z· Aléská se pfii cestû do
Antverp v Belgii zastavilo v Holandsku ve známém mûstû Eindhoven.

které se konalo 14. kvûtna. A jak

dopadly? Cipísek obsadil 3. místo,

Caviky 4. místo, CIK - CAK do-

konce 2. místo a Twister 7. místo.

Úspûchem v Praze zavr‰il aero-

bik v Domû dûtí a mládeÏe v Bíli-

nû zdafiil˘ ‰kolní rok a my vûfiíme,

Ïe ten pfií‰tí bude je‰tû lep‰í.

Vûra Ryjáãková,
odd. tûlov˘chovy

Bílina má ãtyfii pfieborníky
V sobotu 14. kvûtna se v Dûãínû uskuteãnil Pfiebor Ústeckého

a Libereckého kraje muÏÛ a Ïen. Závodníci bílinského atletické-
ho klubu získali celkem16 medailí. Pfieborníkem se stal Vladislav
Tuláãek v kouli, Martin S˘kora v trojskoku, Jan Kidora na 800
m a Katefiina Îofková v o‰tûpu. 

Medailisté:
1. místa: koule: Tuláãek 16,04, trojskok: S˘kora 15,02, 800 m: Ki-

dora 1:59,22, o‰tûp: Îofková 43,93,

2. místa: trojskok: Petr 14,63, 200 a 400 m: Kalus 22,55 a 50,25,

o‰tûp: Bafitipán 54,30, 400 pfi.: Lindová 67,77, disk a koule: Îofková

42,69 a 12,25,

3. místa: disk: Tuláãek 45,46, 800 m: Bajbora 2:02,06, dálka:

·Èastn˘ 6,46, trojskok a v˘‰ka: Souãek 13,89 a 195. (kÏ)

Mladí korfbalisté na turnaji v Belgii 
V belgick˘ch Antverpách se

konal mezinárodní korfbalov˘
turnaj v‰ech vûkov˘ch kategorií.
Na dva kvûtnové dny se na hfii‰-
tû pofiádajícího klubu KV Boe-
chout sjela více jak stovka druÏ-
stev z Belgie, Holandska, Nûmec-
ka, Polska a Anglie. Korfbalisté
z KC Kaskáda pfii Z· Aléská,
ktefií reprezentovali âesko, sou-
tûÏili v kategoriích 9 a 12 let.

Star‰ím se moc nedafiilo, hráli na

vy‰‰í ko‰e, neÏ jsou zvyklí. Zato

mlad‰í Ïáci poslední dva zápasy za

jednu remízu a jednu v˘hru bodova-

li a skonãili v sedmiãlenné skupinû

na pátém místû. “Jeli jsme na zku‰e-

nou a hráli s t˘my, které mají nûko-

likaleté zku‰enosti. Snahu a bojov-

nost m˘ch svûfiencÛ dokazuje Pohár

Fair Play, kter˘ jsme obdrÏeli od

starosty mûsta. Jeden den jsme strá-

vili i v Holandsku v Eindhovenu,

dal‰í den  jsme si po turnaji pro-

hlédli Antverpy, takÏe to byl pro dû-

ti nádhern˘ v˘let okofienûn˘ mezi-

národními zápasy. Bílinu i âeskou

republiku jsme dobfie reprezentova-

li, o ãemÏ svûdãí pozvánka na turnaj

pfií‰tí rok i pfiíslib belgického t˘mu,

kter˘ Bílinu nav‰tíví, bude-li ná‰

oddíl pofiád turnaj,” fiekl po pfiíjezdu

z Holandska a Belgie trenér bílin-

sk˘ch korfbalistÛ Petr Mácha.

DruÏstvo bílinsk˘ch ÏákÛ se

koncem srpna chystá na dal‰í me-

zinárodní turnaj Amsterdamu.

Petr MÁCHA
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TJ Chlumec v.
SK SIAD Bílina
3:1 (2:0)

Chlumec - Po ãtyfiech jar-
ních kolech, kdy získala Bíli-
na 10 bodÛ, poznala v Chlum-
ci hofikost poráÏky. Domácí

‰li do vedení brankou z penalty

za ruku. Bílina se snaÏila, ale

v koncovce byla bezzubá.

Chlumec také nijak neoslÀoval,

ale dokázal dát do poloãasu dvû

branky.  Druh˘ poloãas zahájila

Bílina tlakem, kter˘ trval aÏ do

vylouãení Procházky. Nejdfiíve

lehce hlaviãkoval Kovaãka, po-

tom v poslední chvíli ukopli

obránci míã Seidlovi. V 53.

min. pronikal Beãvafiík, ale byl

to jen roh.  V 58. min. kopal

Moravec trestn˘ kop, ale umís-

tûnou stfielu domácí brankafi vy-

táhl na roh. O minutu pozdûji

oplácel Procházka faul  a dostal

ãervenou kartu. Domácí oÏili

a dvû ‰ance jim likvidoval

brankafi Pohl.  Bílina si jen tûÏ-

ko vypracovávala ‰ance. Nabí-

hající Beãvafiík dostával pfii-

hrávky vût‰inou na paty. Roz-

hodnutí pfiinesla 78. min. Roz-

hodãí neodpískal faul na mla-

dého Mergla a dva domácí

útoãníci si poradili s Klausem.

”To byl evidentní faul, to musí

rozhodãí pískat,” boufiil na stfií-

daãce vedoucí muÏstva Miro-

slav Spáãil, kter˘ jinak vyniká

klidem i ve vypjat˘ch situacích.

AÏ v 90. min. ukázal útoãní-

kÛm, jak se má útoãit obránce

Hasal. Podobnû jako ve Vrbici

pro‰el s míãem nebojácnû celou

obranou domácích a vstfielil

ãestnou branku. V nastavení

je‰tû stfiílel Mergl a trestn˘ kop

Hasala brankafi vy‰krábl na roh.

”Bylo to vyrovnané utkání, ale

rozhodãí nás nepustil do Ïádné

standardky. TûÏko k tomu mo-

hu nûco fiíci. Já si nerad na roz-

hodãí stûÏuji,” obtíÏnû hledal

slova asistent trenéra Bíliny

Milan Tietze.  Hosté se cítili

v˘konem rozhodãího Smreãka

po‰kozeni.

Branky: 15. Herzina (p), 37.

Semensk˘, 78. ·kultéty - 90.

Hasal.

Sestava Bílina: Pohl - Beã-

vafiík, Hasal, Kovaãka, Pro-

cházka - Spáãil, Moravec (73.

Mergl), Christov, Novák (50.

Heinrich) - Truneãek, Seidl.       

(ob)

Bílin‰tí stfielci stále v ãele
Bílina - Stfielci Mûstsk˘ch

technick˘ch sluÏeb Bílina i po
tfietím kole Krajské stfielecké li-
gy stále drÏí prvá místa v prÛ-
bûÏném hodnocení.

V disciplínû Perkusní pistole po

III. kole, které probûhlo o druhém

víkendu na mûstské stfielnici v Ne-

mocniãní ulici, se pevnû usadilo na

prvém místû druÏstvo MTS Bílina

I., kdyÏ v zatím absolvovan˘ch ko-

lech získalo 794 kruhÛ. Dal‰í stup-

nû Ïebfiíãku obsadily SSK Most -

LeÏáky I. + II., SSK âeská Kame-

nice a SSK Teplice - lesy.

V disciplínû Perkusní revolver

je po III. kole prÛbûÏné hodnocení

druÏstev podobné:

Stfielci MTS Bílina I zatím do-

sáhli s nástfielem 764 na prvé mís-

to, druzí jsou stfielci SSK Most Le-

Ïáky I., tfietí MTS Bílina II. Dále

pak SSK Teplice - lesy, âeská Ka-

menice a SSK Îatec zatím hodno-

cen nebyl.

V jednotlivcích je prÛbûÏné

hodnocení v jednotliv˘ch discip-

línách následující: v Perkusním

revolveru pevnû vede Paichl Ka-

rel, druh˘ je Ba‰ta Jan o deset

kruhÛ ménû, kdyÏ dosáhl 265

kruhÛ. Oba jsou SSK Teplice - le-

sy. Na tfietím postu je zatím

Kuncl Vojtûch s 251 kruhem

z SSK MTS Bílina.

V disciplínû Perkusní pistole

rovnûÏ vede Paichl Karel s nástfie-

lem 283 kruhÛ, druh˘ Ba‰ta Jan

dokázal nastfiílet 270 kruhÛ a tfietí

Kretschman Franti‰ek z SSK MTS

Bílina 267 kruhÛ. Pfií‰tí IV. Kolo

KSL pofiádá SSK Most - LeÏáky

28. kvûtna na stfielnici v âepiro-

hách. Toto urãitû  zamíchá s pofia-

dím jednotlivcÛ, neboÈ se v nûm

bude bojovat o postupová místa na

Mistrovství âeské republiky v ãer-

venci v Prachaticích.

KO Dopisovatel SSK

Franti‰ek Kretschman, pistole je replika modelu Napoleon Le Page rá-
Ïe.45 coule.

Chtûli bychom reagovat na ãlánek, kter˘ byl oti‰tûn v Bílinském zpravodaji
ze dne 14. 4. 2005 pod názvem “Závody do vrchu? Pofiádn˘ stra‰ák!”.

Jsme téÏ obyvatelé Mostecké-
ho pfiedmûstí, ulice Na V˘sluní a
ná‰ názor na akci “Závody do
vrchu” je zcela opaãn˘.

BohuÏel se poslední dobou
setkáváme s velkou netolerancí
ze strany obãanÛ mûsta.

Nûkter˘m vadí kokrhání ko-
houta, jin˘m ‰tûkot psa a dal‰ím
pÛldenní automobilové závody.

A tak bychom chtûli na obra-
nu pofiadatelÛ upfiesnit informa-

ce. Akce je vÏdy dopfiedu avizo-
vaná. Nûktefií závodníci se sjíÏ-
dûjí jiÏ den pfiedem, pfiespávají
na parkovi‰ti a nikdy nebyl se-
bemen‰í problém co se t˘ãe hlu-
ku a nepofiádku. Závody obvykle
zaãínají kolem 9. hodiny ranní a
kolem 16. hodiny je v‰e ukonãe-
no a závodníci opou‰tûjí Bílinu.
VÏdy jsme se setkali s tím, Ïe po
ukonãení závodÛ pofiadatel po-
sbíral ve‰keré odpadky po trase

závodu. Sl˘cháváme, Ïe se v Bíli-
nû nic nedûje, Ïádné akce. A kdyÏ
se nûco dûje, obãané sepisují peti-
ce.

Buìme tolerantní a pfiející.
Náv‰tûvnost této akce ze strany
obãanÛ Bíliny je velká a myslí-
me si, Ïe jednou za rok to nûko-
lik málo hodin mÛÏeme “vydr-
Ïet” a pokud ne, naplánujme si
v˘let tfieba do ZOO!

S. a M. Vr‰atovi

SK SIAD Bílina - FK âeská Kamenice  3:1 (1:0)
Bílina - JiÏ  13 bodÛ získala na jafie Bílina v 1. A

tfiídû v porovnání s 10 body za cel˘ podzim.  Do-

mácí nastoupili v pozmûnûné sestavû, ov‰em mladíci

Mergl a Krejãí dokázali ‰anci vyuÏít a patfiili k nej-

lep‰ím na hfii‰ti.  První poloãas se hrálo vût‰inou od

vápna k vápnu za mírné pfievahy Bíliny.    Na Hasalo-

vu stfielu z 20 metrÛ brankafi Peklo nestaãil.  Na jafie

to jiÏ byla pátá Hasalova branka. Ve 43. min. byl po

druhé Ïluté vylouãen Seidl a Bílinu ãekal druh˘ polo-

ãas  v deseti.  Po pfiestávce v‰ak byl vidût jin˘ fotbal.

Hra se zrychlila a zaãalo se také stfiílet.  V 61. min. byl

vylouãen hostující Jahelka.  Ménû hráãÛ na hfii‰ti obû-

ma stranám oãividnû vyhovovalo. Novák nastfielil tyã

a “oÏilo i jeho dvojãe” Moravec.   Po jeho centru

Beãvafiík rybiãkou zv˘‰il na 2:0.  Za tfii minuty v‰ak

Pohl nedosáhl na centr a Marek hlavou sníÏil. Ale  za

dvû minuty opût úfiadoval Hasal. Jeho trestn˘ kop

Peklo jen vyrazil a Moravec vstfielil tfietí branku. V

závûru je‰tû dvakrát zachraÀoval Pohl, kdyÏ po “mrt-

vém” ofsajdu se pfied ním ocitli sami dva hráãi hostÛ.

Nejlep‰ím hráãem zápasu byl bojovník Christov.

”Jsou to dÛleÏité tfii body. Byli jsme tro‰ku lep‰í a ví-

tûzství jsme si za bojovn˘ v˘kon zaslouÏili,” pochvá-

lil  prezident Petr Arpá‰.  ”Utkání ovlivnilo vylouãení

Seidla. Vûfiím,  Ïe bychom dfiíve rozhodli.” dodal asis-

tent trenéra Milan Tietze.

Branky: 22. Hasal, 76. Beãvafiík, 81. Moravec - 79.

Marek

âK: 43. Seidl - 61. Jahelka. 

Sestava: Pohl - Beãvafiík, Kovaãka, Hasal, Heinrich

- Mergl (93. Ma‰ata), Moravec (83. Fráter), Christov

(88. Zelenka), Krejãí - Seidl, Novák.                  (ob)
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Horní fiada zleva: Marek Lence‰, Otakar Zich, Michal Procház-
ka, Antonín ·inágl, Patrik Pokorn˘, Jaro Seemann, Janek See-
mann, Patrik Huml, Michal ¤ezníãek, Luká‰ Krãmarik, Marek
Tau‰, Jaroslav ·ámal. Dole zleva: David Aulick˘, Patrik
Goltsch, Martin Kabelka. leÏící: brankáfi  David Mal˘.

Foto: Milan Mal˘

Dal‰í úspûch hokejistÛ
HC DRACI Bílina

Ve dnech 6. 4. - 10. 4. 2005 se

na‰i Ïáci zúãastnili mezinárodního

hokejového turnaje ÏákÛ 6. tfiíd ve

Stuttgartu, ze kterého pfiivezli po-

hár za 3. místo. V dramatickém

boji se o nûj utkali s druÏstvem ze

‰v˘carského mûsta Wintherthur.

Po nerozhodném v˘sledku 2:2

(branky: Janek Seemann a Michal

Procházka) rozhodovaly o koneã-

ném pofiadí samostatné nájezdy,

ve kter˘ch na‰i Ïáci uspûli 3:1

(branky: Janek Seemann, Jaro

Seemann a Martin Kabelka).  Vel-

kou zásluhu a podíl na vítûzství

mûl brankáfi David Mal˘, o ãemÏ

svûdãí i pomûr zásahÛ 15:57.

Koncem kvûtna odjíÏdí Ïáci na

hokejov˘ turnaj do Anglie, mûsta

Swindon, kde obhajují loÀské dru-

hé místo.                             (QL)   

Sokol Pokratice - SK SIAD Bílina  0:1 (0:0)
Pokratice -  Po opatrném zaãát-

ku zahrozila v 5. min. Bílina, ale

rychlou akci nedokázal Mergl za-

konãit. Hrálo se vût‰inou ve stfiedu

hfii‰tû bez stfielby. V 21. min. po

rohu odpustil rozhodãí J.·efãík do-

mácím penaltu. Hasal byl ve v˘-

skoku postrãen a potom dlouho

o‰etfiován. A právû nejlep‰ího jar-

ního stfielce Bíliny si domácí hráãi

vybrali jako obûtního beránka.

Nûkteré fauly vypadaly  hrozivû.

Hasal byl také hlavnû ve druhém

poloãase nûkolikrát o‰etfiován.  Za-

jímav˘ moment nastával pfii rozích

Bíliny. Malí útoãníci Seidl a Kraj-

ãí se stahovali do stfiedového kru-

hu a dopfiedu ‰li Kovaãka s Hasa-

lem.  Ve druhém poloãase  zaãalo

pr‰et a plakal i fotbal.  Tvrd˘ch zá-

krokÛ pfiib˘valo. Po stfielách Seid-

la a Nováka domácí pfiitlaãili, ale

stfiíleli vedle.  V 76. min. se vyzna-

menal Pohl, kdyÏ chytil hlaviãku

k tyãi. V 82. min. pfii‰el dal‰í hru-

b˘ faul na Hasala a opût o‰etfiová-

ní. Po návratu na hfii‰tû dal domá-

cím tu nejlep‰í odpovûì. Mladík

Krejãí bleskovû zatáhl míã po pra-

vém kfiídle, pfiihrál na desítku Ha-

salovi a ten se do prázdné branky

nem˘lil. Na jafie vstfielil jiÏ sedm˘

gól. V pûtiminutovém nastavení se

je‰tû jednou vyznamenal Pohl,

kdyÏ vyrazil trestn˘ kop vedle. Zá-

vûr jen podtrhl nepûkn˘ dojem

z utkání. Novák byl sraÏen zezadu,

do‰lo k potyãce a Novák s domá-

cím hráãem dostali ãervenou. JiÏ

pfied tím za dvû Ïluté skonãil dal‰í

domácí hráã. ”Bylo to vyrovnané,

ale dost hrubû hrané utkání. Vyhrá-

li jsme, protoÏe jsme mûli více

‰tûstí.  Mladí hráãi se dnes nepro-

sadili, báli se agresivní hry,” hod-

notil trenér Ladislav Erben.  Spo-

kojen s v˘sledkem byl prezident

Petr Arpá‰: ”Ty tfii body by nám

mûly staãit k záchranû. V posled-

ních ãtyfiech kolech hrajeme tfiikrát

doma.” Devízou bílinsk˘ch jsou na

jafie mladí hráãi. V základní sesta-

vû nastoupili tfii dorostenci a do 22

let celkem sedm hráãÛ. Bílina do-

kázala na jafie získat v osmi utká-

ních 19 bodÛ, za cel˘ podzim to

bylo jen 10.

Branka: 86. Hasal.

Sestava: Pohl -  Kovaãka - Ze-

lenka, Hasal, Beãvafiík - Novák,

Moravec (74. Ma‰ata), Christov,

Mergl - Seidl (94. Tietze), Krejãí

(92. ·ulek).                            (ob)

Jarní atletika spastikÛ

Atleti Kolek, Grézl, Vrátil.                                       Foto: Václav Weber

Bílina - Po kurzu trenérÛ I.
tfiídy  a soustfiedûní   mlad˘ch
sprinterÛ byla “Jarní atletika”
jiÏ tfietí akcí, kterou v Bílinû letos
Spastic Handicap pofiádal. âtr-
náctého kvûtna se na stadionu
Atletického klubu se‰lo více neÏ
sto závodníkÛ z celé republiky.
Z reprezentaãní ‰piãky chybûla
pouze tfii dûvãata, startující
v Anglii na svûtovém poháru.

Poãasí bylo pfiející, odpovídaly

tomu i v˘kony. V pûtatfiiceti pfiípa-

dech se mûnila rekordní listina, od

mlad‰ího Ïactva aÏ po dospûlé.

Nejkvalitnûj‰í v˘kony pfiedvedl bí-

linsk˘ Roman Musil, a to jak ve

vrhu koulí, tak v hodu diskem.

Co je‰tû letos v Bílinû uvidíme:

11. 6. Mistrovství âeské republiky

spastikÛ, zaãátkem ãervence zde

bude soustfiedûní reprezentace

pfied odjezdem na svûtov˘ ‰ampio-

nát spastikÛ a v˘cvikové tábory

sprinterÛ a vrhaãÛ, v záfií Podzim-

ní atletika a v fiíjnu testovací sraz

reprezentaãního t˘mu. Reprezen-

taãní v˘bûr se mimo toho pfiipra-

vuje na srpnové Mistrovství Evro-

py IPC, které je urãeno pro v‰ech-

ny vady.

MuÏi chodící: 100 m: 1. LaãÀák

(ÚSP Brno) 13,29, 2. Seidl (Nola

Teplice) 13,67 - 3. Kolek (TJ ÚSP

Brno) 13,93 - 200 m: 1. Seidl

28,06, 2. LaãÀák 28,66 - 800 m: 1.

Dvofiák (JÚ Praha) 2:33,81 - dálka:

1. LaãÀák 4,63 -  koule 5 kg: 1.

Grézl (Nola Teplice) 12,42, 2. Vrá-

til (Nola Teplice) 11,33 -  disk 1,5

kg: 1. Vrátil 36,38,  2. Grézl 32,94.

3. Kolek 32,78  - o‰tûp 800 gr: 1.

Vrátil 41,67, 2. Grézl 34,33.

MuÏi vozíãkáfii: koule 3 kg: 1.

Musil (Nola Teplice) 10,28 -  kou-

le 2 kg: 2. Serbus (JÚ Praha) 5,62

-  disk 1 kg: 1. Musil 26,88 -  ku-

Ïelka: 1. Serbus 21,01 (nár. re-

kord).

Îáci chodící: 60 m: 1. âepák

(Nola Teplice) 9,64 (nár. rekord

ml. ÏákÛ) - míãek: 1. âepák 42,94

(nár. rekord ml. ÏákÛ).

Îeny chodící: 100 m: 1. Pro-

cházková (JÚ Praha) 15,05 -

200m: 1. Procházková (JÚ Praha)

31,70 - koule 3 kg: 1. Procházková

8,17 - disk 1 kg: 1. Chládková

(Slávia Liberec) 20,01 - o‰tûp 600

gr: 1. Chládková 18,32.

Îákynû chodící: 60 m: 1. VejraÏ-

ková (Léãebna Ko‰umberk) 10,16

(nár. rekord) - 150 m: 1. VejraÏko-

vá 26,44 (nár. rekord) - koule 3 kg:

1. Zabloudilová (Léãebna Ko‰um-

berk) 7,40 - disk 1 kg: 1 Zabloudi-

lová 17,91 (nár. rekord).

Václav JANOUCH


